
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ЗА 2019 РІК 
 

1. Битяк Юрій Прокопович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. Доктор юридичних наук, 

професор кафедри адміністративного права, перший проректор НЮУ імені 

Ярослава Мудрого 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографій, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

Всього опубліковано 3,7 друк. арк. 

Монографія: 

1. Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в 

європейських інтеграційних проектах: історія та сучасність: монографія / за 

наук. ред. професорів А. П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків: Право, 2019. 

8,0 друк. арк. 0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. 

Сooperation of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. 

ORBIS. Том: 14, Випуск 41, P. 46-54. 0,8 друк. арк., 0,2 друк. арк. (Scopus). 

2. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 

дослідження (адміністративних) правовідносин. Питання адміністративного 

права. Кн. 3. Харків: Право, 2019 р., 1,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Битяк Ю. П., Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку 

правового регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового 

виміру зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. 

статей за матеріалами ІІ Всеукр. наук. практ. конф. з європ. Права (Харків, 15 

травн. 2019 р.). Харків, 2019. 0,6 друк. арк. 0,2 друк. арк.  

2. Вітання учасникам II Всеукраїнського студентського форуму. Сучасні 

виміри безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників II Всеукр. студент. 

Форуму (Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 0,2 друк. арк. 

3. Вступне слово. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки 

(до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. 0,2 друк. арк. 

4. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-



практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 0,2 друк. арк. 

5. Вступне слово. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-6 грудня 

2019 р.). Харків: «Точка», 2019. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

  1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019. 186 с. 0,7 друк. арк.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). –  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. – 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. – 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Член Науково-консультативної ради при Міністерстві юстиції України, 

член виконавчого комітету «Університетського консорціуму», член ради 

прокурорів України, член Науково-консультативної ради Конституційного 

Суду України (з 4.07.2019 р.).  

6. Зв’язок з практикою. 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень.  

1. Участь у засіданні розширеної колегії Адміністрації кримінально-

виконавчої служби України (м. Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 25 січня 2019 р.). 

2. Участь у розширеному засіданні робочої групи з питань розвитку 

юридичної освіти комісії з питань правової реформи при Президентові України 

(м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 25 

вересня 2019 р.). 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

та їх рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Було прочитано 3 лекції практичним працівникам Служби Безпеки 

України з історії університету. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення).  



 1. ХVІІ науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного 

права» (Х, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 22 

лютого 2019 р.). 

 2. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (Х, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 11-12 квітня 2019 р.). 

 3. ІІ Всеукраїнський студентський форум «Сучасні виміри безпеки» (Х, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 17 травня 2019 

р.). 

 4. Міжнародний круглий стіл «Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законодавчі та правозастосовні проблеми її 

забезпечення» (Х, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 17 травня 2019 р.). 

 5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

судового права», присвячена 70-річчю з дня народження професора Івана 

Єгоровича Марочкіна (Х, Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 31 травня 2019 року). 

 6. ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум (Х., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 24-28 вересня 2019 року). 

 7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

адміністративно-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. 

Павловського» (Х., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, 26 вересня 2019 року). 

 8. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації 

прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення», що присвячена 50-

річчю створення кафедри трудового права (Х, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 11 жовтня 2019 р.). 

 9. Всеукраїнська наукова конференція викладачів, молодих науковців і 

студентів «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього» (Х, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, 04 грудня 2019 р.). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Монографія: 

1. Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в 

європейських інтеграційних проектах: історія та сучасність: монографія / за 

наук. ред. професорів А. П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків: Право, 2019. 

8,0 друк. арк. 0,5 друк. арк. 

Наукові статті: 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. 

Сooperation of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. 

ORBIS. Том: 14, Випуск 41, P. 46-54. 0,4 друк. арк., 0,1 друк. арк. (Scopus). 

2. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 



дослідження (адміністративних) правовідносин. Питання адміністративного 

права. Кн. 3.  Харків: Право, 2019 р. С. 10-31. 1,3 друк. арк. 

Тези: 

1. Битяк Ю. П., Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку 

правового регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового 

виміру зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. 

статей за матеріалами ІІ Всеукр. наук. практ. конф. з європ. Права (Харків, 15 

травн. 2019 р.). Харків, 2019. С. 13-21. 0,6 друк. арк. 0,2 друк. арк.  

2. Вітання учасникам II Всеукраїнського студентського форуму. Сучасні 

виміри безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників II Всеукр. студент. 

Форуму (Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 11-12. 0,2 друк. арк. 

3. Вступне слово. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки 

(до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 9-10. 0,2 друк. арк. 

4. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. 

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації 

та правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-

практ. конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 5-6. 0,2 друк. 

арк. 

5. Вступне слово. Правові засади діяльності правоохоронних органів: 

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-6 грудня 

2019 р.). Харків: «Точка», 2019. С. 3-4. 0,2 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

  1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. 

Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: 

Право, 2019. С. 6-11, 51-55. 0,7 друк. арк.  

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. 

 Scopus: 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. 

Сooperation of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. 

ORBIS. Том: 14, Випуск 41, P. 46-54. 0,4 друк. арк., 0,1 друк. арк.  

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. –  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Головний редактор збірника «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування». 

Член редакційних колегій журналу «Право України», збірника «Вісник 

Національної академії правових наук України», Республіканського 

міжвідомчого наукового збірника Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого  «Проблеми законності».  

 

 



11. Вказати членом якої спеціалізованої вченої ради ви є. 

 1. Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Д. 64.086.01. 

 2. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора наук Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

 1. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Бандурки 

Сергія Сергійовича «Адміністративно-правове забезпечення безпеки діяльності 

фізичної особи-підприємця в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право». 

    2. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Легенької 

М.М.  «Адміністративне регулювання на вчинення домашнього насильства» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

  3. Відгук наукового консультанта на дисертаційне дослідження 

Писаренко Надії Борисівні  «Концептуальні основи адміністративного 

судочинства в Україні», представлене на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право». 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. – 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії).  –  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

 1. Сумісна підготовка та проведення ІІІ Харківського міжнародного 

юридичного форуму за підтримки Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Фонду Конрада Аденауера. У роботі форуму прийняли участь 

представники 30 країн світу (Харків, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 25-28 вересня 2019 р.). 

2. Участь у відкритті Балтійсько-Українського центру освіти, 

дослідження та інновацій в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого разом із Університетом Миколаса Ромеріса (Литва, 

Вільнюс) (Х., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

25 вересня 2019 р.). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

     Член Харківської регіональної Ради. Сумісне проведення з Харківською 

облдержадміністрацією та Національною академією правових наук України ІІІ 

Харківського міжнародного юридичного форуму (Х., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 24-28 вересня 2019 року). 

17.  Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.  

Теми фінансуються за рахунок Міністерства освіти і науки України: 

 1. «Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни: філософсько-

правовий аналіз» (науковий керівник); 



 2. «Конституційне і міжнародно-правове забезпечення поглиблення 

військово-політичного співробітництва України і Європейського Союзу» 

(основний виконавець). 

 3. «Правова політика у сфері територіальної організацій влади та 

публічного управління в Україні у контексті Європейської інтеграції» 

(основний виконавець). 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 1. Нагрудний знак «Знак пошани» Державної судової адміністрації 

України (15 квітня 2019 р., №123/к). 

 2. Грамота Генеральної Прокуратури України (15 квітня 2019 р.). 

 3. Почесна грамота Харківської міської ради (17 квітня 2019 р., № 2998). 

 4. Орден «За заслуги» І ступеня Союзу юристів України (19 квітня 2019 

р., №108).  

 5. Відзнака Міністерства оборони України – медаль «За сприяння 

Збройним Силам України» (22 квітня 2019 р., наказ № 207). 

 6. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та 

освітні досягнення» (25 квітня 2019 р., № 40). 

 7. Почесна відзнака Національної асоціації адвокатів України (25 квітня 

2019 р., № 416). 

 8. Почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (26 

квітня 2019 р., №38-н). 

 9. Почесний знак (орден) ІІ ступеня Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (29 квітня 2019 р., №045). 

 10. Почесна грамота ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (квітень 2019 р.). 

 11. Подяка Прокурора Харківської області (квітень 2019 р.). 

 12. Орден Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого ІІ ступеня. 

 

 

Доктор юридичних наук, професор    Ю.П. Битяк 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри 

Протокол № 6 від 26 листопада 2019 року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Д. ю. н., професор кафедри адміністративного права  

Битяк Юрій Прокопович 

№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

1 

Scopus та Web of Science 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. Сooperation 

of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. ORBIS. Том: 

14, Випуск 41, P. 46-54. 0,4 друк. арк., (0,1 друк. арк.) 

 

50 

2 

1. Bytiak, YP; Yakoviyk, IV; Getman, EA; Tragniuk, OY; Shestopal, SS. Сooperation 

of former soviet union countries and Ukraine with the European Union. ORBIS. Том: 

14, Випуск 41, P. 46-54. 0,4 друк. арк., (0,1 друк. арк.) 

 

24 

4 

1. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 

дослідження (адміністративних) правовідносин. Питання адміністративного 

права. Кн. 3.  Харків: Право, 2019 р. С. 10-31. 1,3 друк. арк. 

 

104 

6 

1. Ідеї національної і регіональної безпеки та їх відображення в європейських 

інтеграційних проектах: історія та сучасність: монографія / за наук. ред. 

професорів А. П. Гетьмана та І. В.  Яковюка. Харків: Право, 2019. 8,0 друк. арк. 

(0,5 друк. арк.) 

 

50 

11 

1. Адміністративне право: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук, В.В. Зуй та ін.]. Вид. 4-те, допов. та перероб. Харків: Право, 2019. 

С. 6-11, 51-55.  

 

21 

14 

1. Вітання учасникам II Всеукраїнського студентського форуму. Сучасні виміри 

безпеки: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників II Всеукр. студент. Форуму 

(Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 11-12. 0,2 друк. арк. 

 

 

40 

 

2. Вступне слово. Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-

річчя з дня народження Р.С. Павловського): матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Харків, 26 вересня 2019 р.). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. С. 9-10. 0,2 друк. арк. 

 

40 

 

3. Вітання учасникам Міжнародної науково-практичної конференції. Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення: зб. наук. пр. за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 5-6. 0,2 друк. арк. 

40 

 

4. Вступне слово. Правові засади діяльності правоохоронних органів: матеріали 

VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 5-6 грудня 2019 р.). 

Харків: «Точка», 2019. С. 3-4. 0,2 друк. арк. 

 

40 

15 

1. Битяк Ю. П., Трагнюк О. Я. Україна-НАТО: деякі аспекти розвитку правового 

регулювання співробітництва в контексті розвитку безпекового виміру 

зовнішньої політики нашої держави в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за 

матеріалами ІІ Всеукр. наук. практ. конф. з європ. Права (Харків, 15 травн. 2019 

р.). Харків, 2019. С. 13-21. 0,6 друк. арк. (0,2 друк. арк.) 

20 



16 

Відгуки на дисертації: 

1. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Бандурки 

Сергія Сергійовича «Адміністративно-правове забезпечення безпеки діяльності 

фізичної особи-підприємця в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право». 

    2. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Легенької 

М.М.  «Адміністративне регулювання на вчинення домашнього насильства» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

  3. Відгук наукового консультанта на дисертаційне дослідження Писаренко 

Надії Борисівні  «Концептуальні основи адміністративного судочинства в 

Україні», представлене на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». 

 

30 
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